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Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi
Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee
tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva
tietosuoja-asiantuntija.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Julkaisurekisteriin kerätään tiedot Turun ammattikorkeakoulun henkilökunnan
tekemistä julkaisuista ja taiteellisesta toiminnasta.
Tiedot toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle osana valtakunnallista
tiedonkeruuta. Tietojen keruu perustuu ammattikorkeakoululain 45 pykälään.
Lisäksi julkaisutietoja käytetään Turun AMK:n sisäistä raportointia varten.
Turun AMK:n julkaisutiedot syötetään CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n
ylläpitämään JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalveluun. Justuksesta
julkaisutiedot toimitetaan automaattisesti korkeakoulujen valtakunnalliseen
tietovarantoon, VIRTA-julkaisutietopalveluun, joka on opetus- ja
kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu. VIRTA-julkaisutietopalveluun
tallennetut julkaisutiedot ovat selattavissa Kansalliskirjaston ylläpitämässä Juulijulkaisutietoportaalissa.
Julkaisurekisterin lisäksi henkilötietoja käsitellään Theseus-julkaisuarkistossa,
johon rinnakkaistallennetaan henkilökunnan tekemiä julkaisuja. Theseus on
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka
sisältää Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja avoimesti
saatavissa verkossa.

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat

Käsiteltävä henkilötietoryhmä on Turun AMK:n henkilökunta.
Julkaisurekisterin sisältämät henkilötiedot:
-

julkaisun tekijän nimi
tekijän sektori ja yksikkö Turun AMK:ssa
ORCID-tunniste
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Muut julkaisutiedot:
-

julkaisun bibliografiset tiedot (julkaisun nimi, julkaisuvuosi, kustantaja
jne.)
tiettyjä luokittelutietoja (tieteenala, julkaisutyyppi jne.)
Turun AMK:n tutkimusryhmä

Sähköisenä saapuneet ilmoitukset julkaisuista poistetaan Turun
ammattikorkeakoulun kirjaston sähköpostista ja e-lomakejärjestelmästä
vuosittain.
JUSTUS-palvelussa henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin palvelutilaus CSC:n
kanssa on voimassa. JUSTUS-palvelusta poistetaan kaikki henkilötiedot kuuden
kuukauden kuluessa palvelutilauksen päättymisestä.
VIRTA-julkaisutietopalvelussa julkaisutiedot säilyvät pysyvästi lakisääteistä
opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuta varten.
Säännönmukaiset tietolähteet Julkaisun tekijän itse tekemällä ilmoituksella e-lomakkeen tai sähköpostin kautta.
Turun AMK:n sarjajulkaisujen tiedot saadaan julkaisutoiminnan kautta. Tekijän
sektori- ja yksikkötieto Turun AMK:ssa saadaan henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmästä. Lisäksi julkaisutietoja tarkistetaan eri julkaisukanavista.
Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Julkaisuihin liittyviä henkilötietoja käsittelee Turun AMK:n kirjaston
henkilökunnasta ne, joiden tehtäviin kuuluu julkaisutiedonkeruu.
CSC:llä on pääsy julkaisutietoihin. CSC:n kanssa on tehty erillinen sopimus
henkilötietojen käsittelystä JUSTUS-palvelussa.
VIRTA-julkaisutietopalvelun julkaisutietojen käsittely ja tietojen luovuttaminen
on kuvattu erikseen Tietojen käsittelyn kuvaus -sivulla
(https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70194551). VIRTAjulkaisutietopalvelusta tietoja luovutetaan lakisääteisin perustein tai
organisaatioilta kerättäviin tiedonluovutuslupiin perustuen eri järjestelmiin,
katso tiedonluovutusluvat
https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/Tiedonluovutusluvat.
Theseus-julkaisuarkisto on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu ja
Kansalliskirjasto toimii henkilötietojen käsittelijänä. Theseuksen
tietosuojailmoitus http://www.arene.fi/julkaisut/theseus-tietosuojailmoitus/

Olennaiset tiedot
henkilötietojen siirrosta
kolmansiin maihin (EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle)

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Julkinen Juulijulkaisutietoportaali on avoimesti käytettävissä internetin kautta myös EU:n
ulkopuolella.

Tietojen suojauksen
periaatteet

Julkaisutiedonkeruuta kirjastossa hoitava henkilökunta kirjautuu JUSTUSpalveluun henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Henkilökuntaa sitoo
vaitiolovelvollisuus.
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JUSTUS-palvelun ja VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoturvasta vastaa CSC.
Rekisteröidyn oikeudet ja
velvollisuudet

Sinulla on oikeus tietää miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä
itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin
tietoihin ottamalla yhteyttä kirjastoon tai osoitteeseen
julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi.
Voit tarkistaa Turun AMK:lle ilmoitettujen julkaisujen tiedot Juulijulkaisutietoportaalista.
Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta
ei ole, jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä
toiseen, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen
ja käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jos käsittely tapahtuu
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen
vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme
perusteella. AMK lopettaa käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn
on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn
edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.
Tarkoituksenamme on kuvata henkilötietojen käsittely mahdollisimman
kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrimme kehittämään
ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä
tavalla.
Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin
liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on
myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen
tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa.
Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

